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Rhannwch ein bwletin â thîm staff yr ysgol i gyd ac anogwch eich holl gyd-weithwyr i  ymuno â’n rhestr bostio. 

 

Rydym yma i helpu! Rydym ar-lein ac wrth law i gefnogi ysgolion a llywodraethwyr. 
Cysylltwch â ni ar post@gwegogledd.cymru ac fe atebwn cyn gynted ag y bo modd. 

Hoffem ddiolch i chi, am eich ymdrechion eithriadol i sicrhau parhad y dysgu dan yr amgylchiadau mwyaf 
heriol erioed i ni gyd. O ganlyniad, bu'r hanner tymor hwn yn bur anodd i bawb.  
 

Adnoddau Dysgu Cyfunol 
Ym mis Medi, amlinellwyd y gwaith y byddem yn ei wneud gyda chi i sicrhau ein bod yn cynllunio ar gyfer y 
gwahanol sefyllfaoedd, a rhannu adnoddau a fydd yn ymateb i beth bynnag ddaw gobeithio.  
 

Bydd llyfrgell o adnoddau dysgu cyfunol; wedi'u creu gan athrawon, ar gyfer athrawon, ar gael yn fuan. Mae 
clystyrau a chynghreiriau wrthi'n casglu, cyd-lunio a rhannu adnoddau gyda'i gilydd ac ar draws y rhanbarth. 
 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth: 
Saesneg - School Guide  |  Cymraeg – Gwybodaeth i ysgolion  
 

Mae tudalen wybodaeth i'ch Llywodraethwyr hefyd, cliciwch yma am fwy o wybodaeth: 
Saesneg – Governors Guidance  |  Cymraeg – Canllaw Llywodraethwyr  
 

Llesiant 
Rydym wedi cytuno i cynnig sesiynau llesiant i arweinwyr ysgolion yn ystod yr hanner tymor nesaf. Yn 
naturiol, gwirfoddol fydd y sesiynau hyn, ond gobeithiwn y byddant yn eich cefnogi drwy roi cyfle i chi feddwl 
sut orau y gallwn ofalu am ein lles ein hunain dros y misoedd nesaf. 
 

Bydd y rhaglen llesiant yn cynnwys: 
1) Gweithdy cyffredinol i Benaethiaid 
2) Dilyniant sydd yn hyblyg ac yn unigryw i ysgolion  
 

Cofiwch edrych ar ein bwletin a'n gwefan am fwy o fanylion ar ôl hanner tymor. 
 

Bydd Cynnig Proffesiynol GwE am y flwyddyn academaidd hefyd yn cael ei rannu yr wythnos yn dechrau 10 Tachwedd. 
  

Gobeithio y cewch seibiant braf dros yr hanner tymor, a chyfle i atgyfnerthu yn llawn yn barod am yr hyn sydd 
o'n blaenau rhwng nawr a'r Nadolig. Credwn mai drwy barhau i gydweithio y cawn ddatrysiadau i unrhyw 
faterion allai godi. Wrth wneud hynny, gallwn rannu'r llwyth gwaith ar draws y rhanbarth a chefnogi'r naill a'r 
llall i sicrhau'r profiadau gorau bosib i'n dysgwyr yn y cyfnod heriol a dyrys hwn. 
 

Ceir rhagor o fanylion yma. 

 

https://www.gwegogledd.cymru/newyddion/bwletin/
mailto:post@gwegogledd.cymru
https://spark.adobe.com/page/uwxQwHARRsJxy/
https://spark.adobe.com/page/Yl5ZYJx93VUox/
https://spark.adobe.com/page/ihxIFYSKkn0kJ/
https://spark.adobe.com/page/ms8vayNnsNuo1/
https://www.gwegogledd.cymru/llythyr-i-benaethiaid_letter-to-headteachers-22-10-20/


 

Rhaglen Ddatblygu Genedlaethol Uwch Arweinwyr 
Mae’r rhaglen ddatblygu newydd hon, dros 12 mis, yn gyfle dysgu proffesiynol i uwch arweinwyr ar draws Cymru.  Bydd ymgeiswyr 
yn gweithio’n unigol a gydag eraill fel arweinwyr sefydliadau sy’n dysgu.  Mae hon yn rhaglen genedlaethol a gydlynir gan y 
consortia rhanbarthol, gan ddefnyddio ystod o bartneriaid i ddarparu.  
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth a manylion ymgeisio. 

DYDDIAD CAU:  03/11/2020 
Mae'r rhaglen ddatblygu hon dros flwyddyn yn gyfle dysgu proffesiynol i arweinwyr ysgol profiadol sy'n dymuno bod yn 
benaethiaid yn y dyfodol. Mae angen cwblhau'r rhaglen 5-diwrnod hon er mwyn cael mynediad at yr asesiad CPCP yn 
2022.   
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. 

‘DATBLYGU SGILIAU MATHEMATEGOL A RHIFYDDOL TU ALLAN’ 
Cliciwch ar y linc er mwyn ymuno â’r weminar fyw: 
SESIWN CYMRAEG: 12 TACHWEDD 2020 RHWNG 15:45 - 16:45 
SESIWN SAESNEG: 10 TACHWEDD 2020 RHWNG 15:45 - 16:45 
FFOCWS: syniadau am ffyrdd o ddatblygu sgiliau mathemategol a rhifyddol disgyblion drwy brofiadau dysgu cyfoeth-
og yn yr awyr agored (nifer fawr o’r gweithgareddau yn seiliedig ar ‘Y Nadolig’ a’r defnydd o adnoddau naturiol a darnau 
rhydd) 
ADDAS AR GYFER:  Athrawon a Chymorthyddion y Cyfnod Sylfaen 
(Yn dilyn y weminar fyw, bydd recordiad ar gael ar adran ‘Gweminarau’ Canolfan Gefnogaeth GwE (o fewn gwefan GwE) 

Peidiwch ag anghofio bod yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gael mynediad i'r adnoddau yn adran Sgiliau 
Carlam Canolfan Cefnogaeth GwE ar gael ar y dudalen gweminarau.  Dilynwch y ddolen hon i weld recordiadau 
am  SAFMEDS, Headsprout, Cyflymu Llythrennedd a sgiliau Rhifedd,  yn ogystal â'r adolygiadau o becynnau cymorth 
llythrennedd a rhifedd ar-lein . 

Anfonwch unrhyw ymholiadau i llythrenneddarhifedd@gwegogledd.cymru  

 
CLICIWCH YMA 

https://www.gwegogledd.cymru/rhdu-rhaglen-ddatblygu-genedlaethol-ar-gyfer-uwch-arweinwyr/
https://www.gwegogledd.cymru/rhaglen-genedlaethol-i-ddatblygu-darpar-benaethiaid/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODYzNmU4NzItMzQxNC00ZWJiLWE3NmMtMjYzOWE3NTQ0YmQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%225aba9010-10b6-4c78-a0fc-0a4891acef54%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2IwMzBiMTYtN2FjZC00NGE2LThhZTktZmM3ODBmZDkxMzk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f3f0e52-b734-4164-9409-1b601d147993%22%2c%22Oid%22%3a%225aba9010-10b6-4c78-a0fc-0a4891acef54%22%7d
mailto:llythrenneddarhifedd@gwegogledd.cymru
https://sites.google.com/hwbcymru.net/gwegweminarau/gweminarau


 

Yn 2020-21, bydd newidiadau sylweddol i reoliadau Sefydlu ANG, a bydd yn bwysicach nag erioed bod pob Mentor 
Sefydlu ysgol (MS), ANG a Gwiriwr Allanol (GA) yn mynychu un o’r sesiynau hyfforddi/briffio cenedlaethol. Bydd ystod o 
sesiynau pwrpasol ar-lein ar gyfer pob rôl.  

[Dylai ysgolion enwebu MS i fynychu sesiwn hyd yn oed os nad ydyn nhw wedi penodi athro fydd yn ANG ym mis 
Medi ar hyn o bryd, gan fod y mwyafrif o ysgolion yn cyflogi ANG ar ryw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd]. 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth/am ddyddiadau’r sesiynau hyfforddi. 

Mae dyddiadau sesiynau hyfforddi Awdurdodau Lleol ar gyfer ANGon hefyd ar gael yn y fan hyn, ynghyd â’r manylion 
cyswllt ar gyfer pob Awdurdod. 

 

YSGOLION UWCHRADD 
 

Adnoddau athrawon CA3/CA4: Hydref 2020.  
Cysylltwch â BeckleyR@cardiff.ac.uk i ymuno â’r grŵp a chael mynediad at yr adnoddau.  
 

Cynllun mentora myfyrwyr: Sesiynau siarad a seminarau Safon U ac UG: Cychwyn mis Tachwedd 2020.  
Gall myfyrwyr gofrestru o fis Hydref. 
Cysylltwch â KirkbyR1@cardiff.ac.uk am fwy o fanylion neu dilynwch y cyswllt isod.  
Am fwy o wybodaeth, ewch i: 
Saesneg  |  Cymraeg  
 

YSGOLION CYNRADD AC UWCHRADD 

DILiS - Dysgu Arloesol Digidol mewn Ysgolion  

A oes gennych chi ddiddordeb mewn cysylltiadau rhyngwladol?  Ydych chi'n ysgol arloesol sydd am fod yn rhan o gyn-

llun peilot i greu rhwydwaith byd-eang o addysgwyr?  

Os ydych chi, darllenwch y taflenni gwybodaeth sydd ynghlwm a chysylltwch â  amanda@Internationallinks.co.uk neu 
stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru am fwy o wybodaeth.  
 

TAFLENNI GWYBODAETH:  CYNRADD  |  UWCHRADD 

Mae’r Rhaglen Ymsefydlu Cynorthwywyr Addysgu ar gyfer unigolion sydd newydd eu penodi i’r swydd.  Cyflwynir y 
rhaglen genedlaethol hon ar lwyfan ddigidol. Bydd modd cwblhau’r hyfforddiant ar amser sydd yn gyfleus i’r 
cynorthwywyr ac i’w lleoliad.  Am fwy o wybodaeth a manylion am sut i gofrestru, cliciwch yma. 

Mae Cylch 2 Rhaglen Datblygu Darpar CALU yn cychwyn mis Ionawr 2021. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 20 
Tachwedd 2020.  

Cliciwch yma am wybodaeth am y Rhaglen a’r dull ymgeisio. Mae’n bwysig eich bod yn gwylio’r sesiwn wybodaeth hon 
cyn ymgeisio: https://www.youtube.com/watch?v=vuAKpGTefZI  

https://www.gwegogledd.cymru/dysgu-proffesiynol/athrawon-newydd-gymhwyso-ang/
mailto:BeckleyR@cardiff.ac.uk
mailto:KirkbyR1@cardiff.ac.uk
https://sway.office.com/nozlRHxJhcQMCH2H
https://sway.office.com/Dwo4EWj6xp2oG8sS?ref=Link
mailto:amanda@Internationallinks.co.uk
mailto:stephanieelliswilliams@gwegogledd.cymru
https://www.gwegogledd.cymru/ilg-dilis-gynradd-cym/
https://www.gwegogledd.cymru/ilg-dilis-gyfun-cym/
https://www.gwegogledd.cymru/dysgu-proffesiynol/llwybr-dysgu-cymorthyddion-dysgu/
https://www.gwegogledd.cymru/rhaglen-genedlaethol-newydd-ar-gyfer-darpar-calu-yn-arwain-at-asesiad-calu/
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvuAKpGTefZI&e=c56e375b&h=35e1b05b&f=y&p=n


Mae'r pedwar consortiwm rhanbarthol yn falch o fod wedi gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu disgwyliadau'r 
system ar gyfer 2022. Rydym yn edrych ymlaen at rannu ein cynnig dysgu proffesiynol gyda'n hysgolion i gefnogi eu 
paratoadau wrth baratoi i roi cwricwlwm newydd ar waith.  Ceir rhagor o fanylion yma. 

Mae'r Consortia Gwella Ysgolion Rhanbarthol yn chwilio am ymarferwyr i ymuno â'r tîm sy'n ymwneud â'r Rhaglen 
Asesu Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch (CALU) ar ran Llywodraeth Cymru. 

Fel aseswr, bydd gofyn i chi gynnal asesiadau ar ymgeiswyr o ysgolion ledled eich rhanbarth sydd wedi cwblhau rhaglen 
Darpar CALU, ac sy'n mynd ymlaen i gael eu hasesu.  

Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth. 

Cliciwch yma am newyddion diweddaraf y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol. 

Gweler yma lythyr anfonwyd at Benaethiaid gan y Gweinidog Addysg.  

Datganiad i'r Wasg gan Lywodraeth Cymru:  
https://llyw.cymru/cyfnod-atal-byr-cenedlaethol-y-coronafeirws-i-gael-ei-gyhoeddi-yng-nghymru-ddydd-gwener 
 
Cwestiynau Cyffredin sy'n cynnwys sut mae hyn yn effeithio ar Ofal Plant, Ysgolion, Colegau AB a Phrifysgolion: 
https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin 

https://www.gwegogledd.cymru/datganiad-dysgu-proffesiynol-traws-ranbarthol/
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2020/03/20-21-TALP-HLTA-Assessor-CWeb-002.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2020/10/Cylchlythyr_Medi-1.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2020/10/Minister-for-Education-half-term-letter-c.pdf
https://llyw.cymru/cyfnod-atal-byr-cenedlaethol-y-coronafeirws-i-gael-ei-gyhoeddi-yng-nghymru-ddydd-gwener
https://llyw.cymru/cyfnod-atal-y-coronafeirws-cwestiynau-cyffredin


post@gwegogledd.cymru 

At sylw Cydlynwyr Bagloriaeth/Tystysgrif Her Sgiliau 

Sgiliau’r Dyfodol: Ymgynghoriad ar y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch a Bagloriaeth Uwch Cymru 

Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i’r wefan sydd yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.  

Bydd ymgynghoriad Sgiliau’r Dyfodol ar agor am gyfnod o 8 wythnos, a bydd yn cau am hanner dydd 13 
Tachwedd.  

 

HER DDARLLEN [SAESNEG] 

Mae BookSlam yn her ddarllen hwyliog i ddisgyblion oedran cynradd yng Nghymru. Ceir rhagor o wybodaeth yma. Gellir 
lawrlwytho’r rhestr lyfrau yma. 
Cliciwch yma i weld yr heriau a’r adnoddau i ddatblygu sgiliau adolygu llyfrau.   
Am ragor o fanylion, cysylltwch â threfnydd rhanbarthol GwE: 

Vicky Lees     Vickylees@gwegogledd.cymru     07966 266973 

 

HER DDARLLEN [Cymraeg] 

Mae Darllen Dros Gymru yn her ddarllen hwyliog i ddisgyblion oedran cynradd yng Nghymru.  Ceir rhagor o wybodaeth 
yma.  
Cliciwch yma i weld yr heriau a’r adnoddau i ddatblygu sgiliau adolygu llyfrau.   
Am ragor o fanylion, cysylltwch â’r trefnydd rhanbarthol: 

Shoned Davies    shoned.davies@llyfrau.cymru     07909 233010 

 

DYDD MERCHER - 11 TACHWEDD 2020 - 16:30-17:30 

Bydd Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol Cymru yn cynnal digwyddiad 'Blether Rhyngwladol' mewn 

cydweithrediad â'n cyd-weithwyr yn Iwerddon a'r Alban. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma. 

Mae hwn yn ddigwyddiad am ddim, ond oherwydd nifer cyfyngedig o lefydd, mae angen cadw lle - https://

www.eventbrite.co.uk/e/international-blether-keeping-oil-in-your-lamp-tickets-124107706491  

Mae Estyn yn adolygu pa mor dda y mae ysgolion/UauCD a’u cymunedau yn cael eu cefnogi ers dechrau’r tymor. 

 Maen nhw eisiau i arweinwyr, athrawon, staff cymorth, llywodraethwyr, dysgwyr a rhieni/gofalwyr rannu eu 

safbwyntiau mewn arolwg byr dienw.  

Cymerwch ran: https://www.estyn.llyw.cymru/adborth-arolygu/arolwg 

https://qualificationswales.org/cymraeg/cymerwch-ran/ymgynghoriadau-ac-arolygon/ymgynghoriad-ar-y-dystysgrif-her-sgiliau-uwch-a-bagloriaeth-uwch-cymru/
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2020/10/Bookslam_2020-2021.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2020/10/BOOKSLAM.xlsx
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2020/10/Challenges_and_resouces_to_develop_book_reviewing_skills.pdf
mailto:Vickylees@gwegogledd.cymru
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2020/10/IAWN-_-Darllen-dros-Gymru_20-21_GYDA-LINCS.pdf
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2020/10/Heriau_ac_adnoddau_i_feithrin_sgiliau_adolygu_llyfrau1.pdf
mailto:Vickylees@gwegogledd.cymru
https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2020/03/International-Blether-graphic_CY-scaled.jpg
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https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=cy&a=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.co.uk%2Fe%2Finternational-blether-keeping-oil-in-your-lamp-tickets-124107706491
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